ACTUALITEITEN RECHTSPRAAK EN WETGEVING
WLZ & WMO
Voor curators, mentors en bewindvoerders die een pgb beheren
● Datum: 25 maart 2020 van 9.30 – 16.30. ● Duur: 6 uren; 6 PE-punten
● Docent: mr. Anna Marie de Klerk (jurist)
● Locatie: Eten in de Molen, Zuidvliet 664, 8921 EZ Leeuwarden (gratis parkeren
parkeerterrein winkelcentrum De Centrale, 2 min. lopen)
● Investering: € 335 (plus 21% BTW) – thee/koffie en lunch wordt verschaft
►Inschrijvingsformulier. Klik hier
NB. De training (met aangepast tarief) kan ook als Incompany Training
bij u op locatie plaatsvinden.
- Er is voldoende tijd voor discussie en het inbrengen van uw eigen ervaringen In deze training wordt u op de hoogte gebracht van rechterlijke uitspraken en huidige,
toekomstige alsook voorgestelde wetswijzigingen betreffende de Wlz en de Wmo, die van
belang zijn voor een goede uitvoering van curatele en het mentorschap. De onderwerpen
en vragen die aan bod komen, zijn onder andere:
● Rechterlijke uitspraken WMO. Onder meer:
- Wanneer is er sprake van een deugdelijk onderzoek naar een behoefte aan
maatschappelijke ondersteuning (keukentafelgesprek en verslaglegging)?
- Wanneer levert de voorziening een passende bijdrage aan het realiseren van een
situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en om
zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven?
- Onder welke omstandigheden behoort de gemeente een financiële tegemoetkoming
t.b.v. bijvoorbeeld verhuisonkosten en vervoer te geven?
- PGB-perikelen. Hoe oordeelt de hoogste bestuursrechter hierover?
- Gebruikelijke zorg en mantelzorg. Wat zijn de grenzen?
● Rechterlijke uitspraken WLZ. Onder meer:
- Wat wordt verstaan onder begeleiding? En hoe zit het met de indicatie voor een
voorziening voor mensen met een verstandelijk handicap en gedragsproblemen?
NB. De kennis die u opdoet over de WMO en WLZ geeft u (juridische) handvatten om de
aanvragen voor voorzieningen WMO en WLZ alsook de gronden in eventuele
bezwaarschriften, onderbouwt te motiveren. Dit vergroot de kans dat uw aanvraag of
bezwaarschrift het gewenste resultaat voor uw cliënt oplevert.
● CIZ en indicatiestelling? Welke criteria hanteert het CIZ?
● Onvrede en klachten: een doolhof van wetten. Onder welke voorwaarden mag u al dan
niet namens uw cliënt een klacht indienen bij de verschillende instanties/organen?
● Beschermd wonen en de Wmo (wetswijziging). Wat is de ratio van het veranderde
toekenningsmodel? En welke implicaties heeft dit voor uw cliënten?

